
NAVIGATOR ON SUOMEN JOHTAVA 
MERIALOJEN ERIKOISLEHTI. 
Lehdessä käsitellään merenkulkua, meriteollisuutta, 

satamatoimintoja ja logistiikkaa. Lehteä lukevat 

teollisuuden ja kaupan kuljetuksista vastaavat 

ammattilaiset, poliittiset päätöksentekijät,  

alan viranomaiset sekä merialoista kiinnostuneet 

yksityishenkilöt. Korkeatasoisena ammattilehtenä 

Navigator kertoo kiinnostavasti ja asiantuntevasti 

Suomen merenkulun ja laivanrakennuksen 

ajankohtaisista kysymyksistä, kansainvälisistä 

trendeistä, uutuuksista ja mahdollisuuksista. 

Meriklusterin äänenkannattaja
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Painos
2 600 kpl 

Navigator jaetaan osoitteellisena tilaajilleen. Lehden tilaavat jäsenilleen muun muassa Meriliitto ry,  
Meriteollisuusyhdistys ry, Laradi ry, Suomen Laivameklariliitto ry ja Satamaoperaattorit ry. 

www.navigatormagazine.fi

Teemoina talvimerenkulku, meriteollisuus, meriturvallisuus,  
luokittaminen ja vakuutukset, satamat.

Tavoitat koko  
meriklusterin  

yhdellä  
medialla!
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NAVIGATOR-LEHTI 90 VUOTTA.

MEDIAKORTTI



Ilmoitushinnat ja tekniset tiedot
Koko (mm)
2/1 ................... (420 x 280) ......................... 2 420 €
1/1 .................... (210 x 280) ......................... 1 870 €
1/2 ................... (100 x 280 tai 210 x 140) .... 1 210 €
1/4 ................... (88 x 115) ...............................800 €
1/8 ................... (88 x 55) ................................. 590 €
2. ja 3. kansi .... (210 x 280) ..........................1 995 €
Takakansi ........ (210 x 277) ...........................2 150 €

Hintoihin lisätään alv.

Tekniset tiedot ja aineistot 
• Koko: 210 x 280 mm 
• Painatus: offsetpaino
• Aineistot (mieluiten PDF): matti.poijarvi@omnipress.fi
• Kaikkiin materiaaleihin 5 mm leikkuuvara

Meriklusterin äänenkannattaja Navigator
Suomen Laivastoyhdistys/Meriliitto syntyi kansalaisliikkeenä vuonna 1927 ajamaan valtakuntaa syksyllä 1925 
järkyttäneen torpedovene S 2:n tuhoutumisen ja 53 merisotilaan menehtymisen jälkeen erityistä laivastolakia.  
Yhdistys sai aikaan merivoimille uuden peruskaluston ja loi tällä myös epäsuorasti vaikeina lamavuosina pohjan
nykyiselle telakkateollisuudellemme.

Valistustyö koettiin tärkeäksi ja heti vuonna 1926 yhdistys valitsi äänenkannattajakseen
vastaperustetun Laivastolehden, joka nykyään tunnetaan Navigator-nimisenä. 

Advertoriaalit
1/2 ................... (100 x 280 tai 210 x 140) ....1 500 €  
1/1 .................... (210 x 280) .........................2 700 € 

Advertoriaali sisältää toimituksellisen 
aineiston tuottamisen.

Bannerit Navigatormagazine.fi -sivustolla:
Etusivu / 3 kpl: 
Boxi 300 x 250 px | à 1 500 € 6 kk | à 2 500 € 12 kk 
Sisäsivut: 
Boxi 300 x 250 px | à 200 € 3 kk | à 300 € 6 kk | à 470 € 12 kk 
Logolinkki: 
150 x 150 px  | à 100 € 3 kk | à 250 € 6 kk | à 360 € 12 kk

Hintoihin lisätään alv.

Teknistä ohjeistusta
Tiedostomuodot: GIF, animoitu GIF, JPG, PNG, tai flash (.SWF)
Tarvittaessa bannerin valmistus asiakkaan toimittamasta 
materiaalista. Aineiston mukana toimitetaan osoite, johon 
linkitys tehdään.

Advertoriaalit ja liitteet sopimuksen mukaan.

Mainos- ja mediatoimistoalennus 15 %. 
Maksuehdot 14 vrk/netto.
Viivästyskorko yleisen käytännön mukaan. 
Myöhemmin kuin 14 vrk ennen lehden ilmestymistä 
tulevista peruutuksista veloitamme 50 % sovitusta 
ilmoitushinnasta.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot. Jos ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista syistä voida julkaista,  
lehti ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 
Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan 
palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä  
8 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä.

Tavoitat koko meriklusterin  
yhdellä medialla!


